
  خطبة احلاجة نبتدئها خبطبة احلاجة إن شئت أنت وإن شئت أنا . الشيخ :

  احلويين : أنت شيخنا .

ات أعمالنا من يهده اهللا إّن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سّيئ الشيخ :

فال مضّل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن الإله إالّ اهللا وحده ال شريك له وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسوله , 

(( يا أيّها الّناس اتّقوا رّبكم اّلذي  (( يا أيّها اّلذين آمنوا اتّقوا اهللا حّق تقاته وال تموتّن إّال وأنتم مسلمون ))

فس واحدة وخلق مها زوجها وبّث منهما رجاال كثيرا ونساء واتّقوا اهللا اّلذي تساءلون به خلقكم من ن

(( يا أيّها اّلذين آمنوا اتّقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم  واألرحام إّن اهللا كان عليكم رقيبا ))

بعد , فإّن خري الكالم كالم أّما  أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ))

اهللا وخري اهلدي هدي حمّمد صّلى اهللا عليه وآله وسّلم وشّر األمور حمدثاا وكّل حمدثة بدعة وكّل بدعة ضاللة 

وكّل ضاللة يف الّنار وبعد , فاآلن يفرض علّي أنا شخصّيا بعض األسئلة وأرجو ربّنا تبارك وتعاىل أن يوفّقين 

جّلها أو بعضها وإلن وّفقت لإلجابة عن بعضها فذلك فضل من اهللا تبارك وتعاىل وما  لإلجابة عنها كّلها أو

هذا ما  (( وما أوتيتم من العلم إّال قليال ))عجزت عنه فإّين أكل العلم إىل عامله وصدق اهللا العظيم إذ يقول 

طراب يف توجيه األسئلة وعدم يتعّلق يب , أّما ما يتعّلق بكم أيّها الّسامعون فهو أن حتافظوا على عدم االض

توجيهها شفهّيا وإّمنا كتابة واآلن أخونا أبو إسحاق يوّجه ما عنده من األسئلة ونرجو من اهللا تبارك وتعاىل الّتوفيق 

  لنا ولكم .

 احلويين : شيخنا ما هي حقيقة الّدعوة الّسلفّية ألّن كثريا من الّناس يطريون هذه املقالة أّم ال يهتّمون إالّ 

باجلزئّيات الفرعّية كمثل القبض بعد الرّكوع أو الّنزول باليدين أو الرّكبتني أو القنوت يف الفجر من عدمه , ويرتكون 

الّرّد على الّشيوعّيني والعلمانّيني واملذاهب اهلّدامة ,فيقولون إّن معركة الّسلفّيني إّمنا هي مع املسلمني خبالف 

  ؟ غريهم فمعركتهم مع أعداء املسلمني

أّن هؤالء اّلذين يّتهموننا بأنّنا ال نبحث وال  " شنشنة نعرفها من أخزم "جوايب على هذه الّشبهة أّا  الشيخ :

ندعو إّال حول هذه املسائل اّليت ضربوا ا مثال , وهذا يف حقيقته يعود إىل أمر من أمرين اثنني ال ثالث هلما , 

مّية الّسلفّية من جهة ودعويت املتعّلقة بأهل الّدعوة إىل الّدعوة الّسلفّية من إّما أن يكون اجلهل بواقع الّدعوة اإلسال

جهة أخرى أو أن يعود األمر إىل جتاهلهم حلقيقة الّدعوة والّدعاة فهو إّما جهل و إّما جتاهل هلذا الواقع احلسن , 

أنا أقول   " وأحالمها مّر "بة الواجب على كّل مسلم أن يكون على بصرية منه , وكما يقال يف مثل هذه املناس

كلمة صرحية , حنن ال نرّد على الّشيوعّيني و ال على الّدهرّيني ألّن اهللا عّز وجّل حينما أرسل نبّيه صّلى اهللا عليه 



 وسّلم بل و الّرسل من قبله مبّشرين ومنذرين مل يعنوا العناية اّليت يعىن ا هؤالء اّلذين ينقمون على الّدعوة الّسلفّية

, ما ينقمون من عدم تعّرضهم للّشيوعّية وأمثاهلا ذلك من اتّباعنا لدعوة نبّينا صلى اهللا عليه وسلم حيث أنّه  

كانت دعوته يف أّول منطلقها أن يعبدوا اهللا وجيتنبوا الطّاغوت , فاآلن هؤالء اّلذين يّتهموننا ذه الّتهمة الشّك 

ة أّول ما تبدأ إّمنا تبدأ مبعاجلة العقيدة وتصحيح مفهوم الّناس للّتوحيد وال ريب أّم يعلمون أّن الّدعوة الّسلفيّ 

بأنواعه الّثالثة اّليت أصبح األطفال يف مدارسهم يعرفوا على الوجه الّصحيح اّلذي جاء يف الكتاب والّسّنة خريا 

 وعلى املالحدة , حنن يف اعتقادنا أّن ممّا يعرفه هؤالء الّدعاة اّلذين يزعمون أّم محلوا راية الّرّد على الّشيوعّيني

هؤالء الّدعاة اّلذين يرّدون على الّشيوعّيني وأمثاهلم أّول ما يرّدون عليهم ما يتعّلق بتوحيد الرّبوبّية , أّما ما يتبع 

هللا إّال بأن توحيد الرّبوبّية من توحيد األلوهّية وتوحيد الّصفات هذا الّتوحيد اّلذي اليتّم علم القائل ال إله إّال ا

يعرف أّوال ما هو الفرق بني توحيد الرّبوبّية وتوحيد األلوهّية وتوحيد األمساء والّصفات , البّد أن يعرف الفرق بني 

فمن كان  (( فاعلم أنّه ال إله إّال اهللا ))ذلك كّله مثّ أن يقرتن معه اإلميان اجلازم به عمال بقول اهللا تبارك وتعاىل 

بدعوة مجاهري املسلمني إىل معرفة حقيقة ال إله إّال اهللا وأنّه ال معبود يف الوجود حبّق إّال اهللا مشتغال دهرا طويال 

تبارك وتعاىل , فكيف يصّح ملن كان مؤمنا حّقا وخيشى ربّه عّز وجّل فال يفرتي على املؤمنني وال يّتهّمهم 

ين يشتغلون بالّرّد على الّشيوعّيني ما يرّدون بانشغاهلم عن العقائد بالفرعّيات كما يقولون .أولئك الّناس اّلذ

انطالقا من دراسة الكتاب والّسّنة و إّمنا ينطلقون من دراسة الفقه وال أقول مبدئّيا الرّأي أي أّم حيّكمون عقوهلم 

به ويف سّنة اّليت تستند إمجاال على اإلسالم ولكّنهم ملا يعرفوا اإلسالم على حقيقته كما أنزله اهللا عّز وجّل يف كتا

نبّيه صّلى اهللا عليه وسّلم , حنن نعلم من واقع دراسة العلم أّن أّي طالب علم يدرس العلم على املنهج العلمي 

  إّمنا يبدأ مبا هو األهّم فاألهّم كما قيل

   العلم إن طلبته كثري والعمر عن حتصيله قصري فقّدم األهّم منه فاألهّم " "             

سلم أن يعىن بغريه من املشركني أمثال الّشيوعّيني والّدهرّيني ؟ أم أن يبدأ بنفسه فيصلحها وذلك فهل األهّم للم

بأن حيملها على اتّباع ما جاء يف الكتاب والّسّنة يف العقيدة قبل كّل شيء ّمث يف العبادات ويف األخالق ويف 

" رمتين بدائها وانسّلت ال يف قدمي األمثال الّسلوك فالّتهمة تنعكس عليهم متاما ويصدق عليهم حينئذ قول من ق

فإنّنا إذا سألنا هؤالء اّلذين يزعمون ويتفاخرون بأّم يرّدون على الّشيوعّيني وعلى املالحدة والّدهرّيني إذا  "

حلاروا يف اجلواب ومل يعلموا اجلواب  (( فاعلم أنّه ال إله إّال اهللا ))سألناهم عن الّتوحيد بل عن معىن كلمة 

الّصحيح يف ذلك وهذا يف الواقع يشمل كثريا من اإلسالمّيني اّلذين ينتمون إىل بعض املذاهب املّتبعة منذ القدمي 

مع أولئك اّلذين يتفاخرون برّدهم على الّشيوعّيني , فتوحيد األمساء والّصفات هم أبعد الّناس معرفة به , ولذلك 



الّسّنة من اآليات واألحاديث الكرمية فيما يقولونه بألسنتهم يف فطاملا ناقشنا كثريا منهم مبا جاء يف الكتاب و 

ا يدخل اإلميان يف قلوم مع األسف , يقولون معنا يف الّسجود سبحان رّيب األعلى يكّرروا يف كّل 
ّ
سجودهم ومل

ى اهللا عليه وسّلم سجدة ثالث مرّات ويف كّل ركعات الّصالة فإذا ما سألتهم الّسؤال اّلذي توارثناه عن الّنّيب صلّ 

فأجابت يف الّسماء , إذا وّجهنا هذا الّسؤال إىل هؤالء اّلذين  ( أين اهللا ؟ )حينما سأل اجلارية ميتحنها عن إمياا 

يّتهمون األبرياء مبا ليس فيهم هذا الّسؤال أين اهللا ؟ دارت أعينهم يف حماجرهم حرية وضالال , وبعضهم يزداد 

ال جيوز يف اإلسالم , وهم يعلمون أو ال يعلمون اهللا أعلم مبا قلوم أّن الّنّيب صّلى اهللا  ضالال فيقول هذا الّسؤال

عليه وسّلم هو اّلذي سّن للمسلمني حّقا هذا الّسؤال ملعرفة اإلميان املنجي عند اهللا من اإلميان اّلذي ال ينجي 

ديث اّلذي فيه هذا احلديث أو هذا الّسؤال عن يعلمون أو ال يعلمون لكّننا بفضل اهللا عّز وجّل لقد تلّقينا احل

الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم من طرق أئّمة احلديث كاإلمام مسلم يف صحيحه ومن قبله اإلمام مالك يف موطّئه مثّ 

اإلمام أمحد يف مسنده وغريهم من أئّمة الّسّنة فقد رووا حديث اجلارية وهو حديث معروف وال أريد اخلروج عن 

ا سأهلا اإلجاب
ّ
" يف قالت  ( أين اهللا ؟ )ة عن الّسؤال بسوقه بتمامه لكن الّشاهد أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم مل

( فالتفت عليه الّصالة و الّسالم إىل سّيدها وقال له  " أنت رسول اهللا "قالت  ( من أنا ؟ ), قال هلا  الّسماء "

اهللا عليه وسّلم جواا بقوهلا إّن اهللا يف الّسماء دليال على إمياا , فماذا فاعترب الّنّيب صّلى  اعتقها فإنّها مؤمنة )

نقول بإميان هؤالء اّلذين يّتهمون األبرياء ّمث يريدون أن يهدوا من أضّل اهللا من الّشيوعّيني والّدهرّيني وأمثاهلم وهم 

ن يثبتوا هلم إّال ما كان املشركون يف اجلاهلّية لو هدوهم ملا اهتدوا إىل أكثر من أّن اهللا موجود , أي ما استطاعوا أ

األوىل  ويف كّل جاهلّية ويف كّل عصر ومكان يعتقدونه أال وهو وجود اهللا تبارك وتعاىل , أما هذا الواجب الوجود  

كما يقول بعض العلماء أي هذا اهللا عّز وجّل ما اّلذي يليق به وما جيب على كّل مسلم أن يعتقده يف ذات اهللا 

بارك وتعاىل فهذا شيء اليعلمونه أّوال , بل يزيدون على ذلك فينكرون من يؤمن مبا جاء يف الكتاب والّسّنة قد ت

أنكروا هذا الّسؤال وبالّتايل ما حيسنون  ( أين اهللا ؟ )ذكرنا ما أكثركم يعلم ذلك , أنّنا إذا وّجهنا الّسؤال الّنبوي 

املؤمنني بالّتوحيد األّول توحيد الّروبّية يكون جوام ألّم مل يهتدوا  اجلواب بل يكون جوام هو االشرتاك مع كلّ 

باهللا عّز وجّل بكتابه وسّنة نبّيه ال يغنيهم شيئا ذلك ألّن جوام يكون اهللا يف كّل مكان , اهللا يف كّل الوجود 

دا صّلى اهللا عليه وسّلم به حني فهل يستطيع هؤالء أن يدعوا الكّفار إىل الّتوحيد اّلذي أمر اهللا عّز و جّل حممّ 

وحنن نعلم مجيعا أّن فاقد الّشيء ال يعطيه فلو أنّنا فرضنا فرضا مستحيال أّن  (( فاعلم أنّه ال إله إّال اهللا ))قال 

هؤالء اّلذين يهتّمون كّل االهتمام بغريهم وينسون أنفسهم أّم استطاعوا أن جيعلوا الّشيوعّيني يؤمنون باإلسالم 

نا لو سألنا هؤالء اّلذين اهتدوا على يد من هدوهم لإلسالم ما هو الّتوحيد اّلذي فهمتموه ؟ عاد جوايب لكنّ 



(( يا أيّها اّلذين آمنوا الّسابق فاقد الّشيء ال يعطيه فإذن هم يف الواقع خيالفون مبادئ يف القرآن الكرمي منها 

قول هلؤالء اّلذين ينكرون علينا ويّتهموننا مبا ليس فنحن ن عليكم أنفسكم ال يضرّكم من ضّل إذا اهتديتم ))

فينا هل فهمتم حّق ال إله إّال اهللا وحّق حمّمد رسول اهللا ؟ إن فعلتم ذلك فال بأس أن تدعوا الّناس إىل ما هداكم 

لّية األوىل حينما اهللا إليه أّما إن تظّلوا دهرا طويال ال تفهمون كلمة الّتوحيد إالّ باملعىن اّلذي كان يفهمه أهل اجلاه

فإذا هم ال ينقمون على  (( ولئن سألتهم من خلق  الّسماوات و األرض ليقولون اهللا ))يقولون ال رّب إالّ اهللا 

املسلمني أّم يؤمنون بوجود اهللا بل هم يشرتكون معهم لكن خيتلفون عنهم بأّم يعبدون مع اهللا آهلة أخرى . 

لفّيني مبا ليس فيهم هل يفهمون معىن هذا الّتوحيد وهو ال إله إّال اهللا وأنّه ال ترى هل يفهم هؤالء املّتهمون للسّ 

إىل اليوم ال يعرف معىن العبادة ما هي العبادة اّليت إذا توّجه ا املسلم إىل غري  ...معبود حبّق يف الوجود إّال اهللا 

 ؟ أنا أعلم أّن بعض الّشيوخ يف دمشق الّشام ألّفوا اهللا عّز و جّل أشرك باهللا ومل ينفعه شيء ما قوله ال إله إّال اهللا

فماذا صنع هذا املسلم اّلذي يزعم أنّه  " ال رّب إّال اهللا "رسالة عنواا ال إله إّال اهللا فلّما جاء إىل تفسريها قال 

املشركون ولكّنهم  مسلم ؟ إنّه فّسر كلمة الّتوحيد مبعىن توحيد الرّبوبّية فقط , هذا الّتوحيد اّلذي كان يؤمن به

أعين املشركني كانوا إذا قيل ال إله إّال اهللا يستكربون هؤالء املشركني اّلذين مسعتم آنفا أّم إذا وّجه إليهم سؤال 

من خلق الّسماوات واألرض قالوا اهللا هؤالء إذا يف الوقت نفسه إذا مسعوا الّرسول عليه الّسالم يدعوهم إىل ال إله 

ن عن هذه الكلمة ويسخرون من الّداعي إليها ملاذا ؟ من عجائب األمور أّن أولئك املشركني يف إّال اهللا يستكربو 

ضالهلم يف شركهم كانوا يعرفون معىن ال إله إّال اهللا حّقا ولذلك كانوا يفّرون من هذا املعىن الّصحيح ويستكربون 

ان أولئك املشركون عليه وهو أن يعبدوا اهللا هذا املعىن عن أن يقولوا ال إله إّال اهللا ألّا تعين شيئا آخر أكثر ممّا ك

(( أجعل اآللهة اآلخر أن يعبدوا اهللا وحده ال شريك له كانوا يستنكرون ذلك و يقولون كما حكى القرآن الكرمي 

حنن جند العامل اإلسالمي اليوم مع األسف الّشديد غريق يف شرك العبادة أو  إله واحدا إّن هذا لشيء عجاب ))

شرك األلوهّية وشرك األمساء والّصفات فهم يقولون ال إله إّال اهللا ولكّنهم العامل اإلسالمي اليوم اّلذي انشغل عنه 

أولئك الّدعاة اإلسالمّيني زعموا واّلذين يّتهمون الّدعاة الّسلفّيني بأّم يشتغلون باألمور اّليت يسّموا الّتافهة  

الّسؤال , العامل اإلسالمي اليوم غريق يف اجلاهلّية اّليت كان عليها املشركون كبعض األمثلة اّليت جاء ذكرها يف 

اّلذين بعث إليهم الّرسول عليه الّسالم فهم جلهلهم باإلسالم وجلهلهم حبقيقة ال إله إّال اهللا يظّنون أّن املسلمني 

وعّيني وأمثاهلم , ألّن املسلمني على خري و لذلك فهم ينصرفون عنهم إىل أولئك املشركني وال نعيد عبارة الّشي

على خري مع أّن كثريا من البالد اإلسالمّية ليس فقط بعض أو كثري من البالد األعجمّية بل وبعض البالد العربّية 

ال يزال الّشرك يعمل عمله فيها وهم يصّلون ويصومون ويشهدون أن ال إله إّال اهللا فلماذا ترك أولئك الّدعاة 



ملاذا تركوهم يف ضالهلم  (( إنّما المؤمنون إخوة ))سلمني اّلذين هم إخوام حبكم قوله تعاىل هؤالء اإلخوان امل

ليس يف األمور الثّانويّة بل يف أصل العقيدة وهي الّتوحيد ؟ ذلك ألّم ال يعرفون الّتوحيد ويفهمون الّتوحيد  

ل القبور أو نذر هلا الّنذور أو دعاها من دون كمفهوم العاّمة , وأّن العامّي اّلذي يصّلي و يصوم , إذا طاف حو 

اهللا تبارك وتعاىل هذا يف زعم الّدعاة املشار إليهم ال ينايف قوهلم ال إله إّال اهللا ولذلك تركوا عاّمة املسلمني بل و 

 ولو فيهم بعض اخلاّصة يف ضالهلم يعمهون , ّمث توّجهوا إىل دعوة و إرشاد و هداية من ؟ اّلذين ال يؤمنون باهللا

على إميان املشركني , كالّدهرّيني مثال وتركوا الّناس اّلذين يعيشون بني ظهرانيهم وهم يكفرون بشهادة ال إله إالّ 

(( أجعل اهللا عملّيا يؤمنون قوال ويكفرون عملّيا ذلك ألّن املشركني كانوا أفهم منهم هلذه الكلمة ولذلك قالوا 

أّما هؤالء املتأّخرون أو هؤالء الّدعاة املزعومون هؤالء مل يفهموا أّن  ))اآللهة إله واحدا إّن هذا لشيء عجاب 

من متام هذا الّتوحيد توحيد العبادة وأّن ذلك يستلزم أن ال يعبد إالّ اهللا ال بالّتوّجه إىل قرب وّيل وال إىل مناداته و ال 

ن متوّجهون إليه بفضل اهللا ورمحته , إىل إىل االستغاثة به وحنو ذلك . فلجهلهم حبقيقة اإلسالم انصرفوا عّما حن

االشتغال باآلخرين لدعوم إىل اإلميان ال يسمن و ال يغين من جوع , لو أّم آمنوا بدعوة هؤالء الّدعاة ألن 

هؤالء الّدعاة أنفسهم ليسوا على معرفة باإلميان املنجي عند اهللا تبارك وتعاىل , وخالصة ذلك أّا مة صرحية 

ينما يتجاهلون دعوة احلّق , دعوة ال إله إّال اهللا وبياا لكّل املسلمني حبقائقها اّليت أمجع عليها علماء فظيعة ح

الّسلف يتجاهلون هذه احلقائق ويّتهمون الّسلفّيني أّم ال يفعلون و ال يدعون الّناس إّال إىل رفع اليدين وحتريك 

أكثر من مرّة تبعا ألئّمتنا سابقا والحقا أّن القرآن الكرمي ال ميكن  األصبع وحنو ذلك من الّسنن , ثانيا لقد قّررنا

(( وأنزلنا إليك الذّكر لتبّين للنّاس فهمه إالّ على ضوء الّسّنة لقول اهللا عّز وجّل خماطبا نبّيه صّلى اهللا عليه وسّلم 

ن فهم الكتاب إّال من طريق الّسّنة فنقول هلؤالء الّدعاة زعموا , هل أنتم معنا يف أنّه ال ميك ما نّزل إليهم ))

احملّمديّة يف ظّين أّم سيكون جوام باملوافقة ولو قوال , ولسنا مكّلفني أن نصل إىل ما يف قلوم , حينئذ نقول 

هلم و هل تعلمون أّن الّسّنة قد دخل فيها ما ليس منها ؟ إن أجابوا أيضا باإلجياب قلنا فهل من الّضرورّي من 

رورّي تصفية هذه الّسّنة ممّا دخل فيها ؟ أم تصفية هذه الّسّنة إّمنا هو من توافه األمور أيضا ومن الّشيء العلم الضّ 

اّلذي هو نافلة فقط أم هو من الواجبات اّليت ال ميكن فهم القرآن إّال ذه الّتصفية هلذه الّسّنة ؟ فإن وافقوا معنا 

عنا , وحينئذ نقول هلم هل فعلتم شيئا يف هذا الّصدد ؟ بل هل وظّين أّم ال سبيل هلم إّال أن يوافقوا م

(( هاتوا باستطاعتكم أن تعملوا شيئا من تصفية الّسّنة ومتييز صحيحها من ضعيفها ؟ إن قالوا نعم قلنا هلم 

ّرّد على , ولسنا حباجة إىل أن نطالبهم بالرباهني فإّن كتبهم اّليت يؤلّّفوا يف ال برهانكم إن كنتم صادقين ))

الكّفار بعاّمة يف كثري من األحيان جند فيها تفاسري آليات على خالف ما جاء يف الّتفسري املأثور , وكثريا ما نرى 



أّن فيها أحاديث ال صّحة هلا ال سنام و ال خطام , حنن ال نريد أن نقول أنّه جيب على كّل اجلماعات اإلسالمّية 

(( و تصفية الّسّنة ممّا دخل فيها لكّين أريد أن أذّكر هؤالء مبثل قوله تعاىل أن يعملوا و أن يقوموا مجيعا بواجب 

هم يعلمون أّن اّلذين يقومون بتصفية  ال يجرمّنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للّتقوى ))

هم أهل احلديث هم الطّائفة , العقيدة ممّا دخل فيها من الّشركّيات والوثنّيات هم الّسلفّيون , هم أنصار الّسّنة , 

أمساء تتعّدد بسبب اختالف البالد واملسّمى واحد , اّلذين يقومون بتصفية العقيدة ممّا دخل فيها ممّا ليس منها , 

إّمنا هم الّسلفّيون اّلذين اّموهم بأّم يشتغلون بتوافه األمور , كذلك هم يعلمون يقينا أّن اّلذين يقومون بتصفية 

ممّا دخل فيها من األحاديث الّضعيفة واملوضوعة واّليت كثري من هذه األحاديث كان الواضعون هلا بعض الّسّنة 

الفرق اّليت أرادت الكيد باإلسالم و املسلمني وأرادوا أن صرفهم عن الّدين باسم الّدين , فوضعوا تلك األحاديث 

ه الّتصفية أيضا هم الّسلفّيون وليس أولئك الّدعاة الّضعيفة و املوضوعة فهم يعلمون حّقا أّن اّلذين يقومون ذ

زعموا اّلذين يهتّمون بالّرّد على الّشيوعّيني وأمثاهلم ّمث من هم اّلذين يهتّمون بتصحيح عبادات املسلمني من صالة 

و صيام وحّج وعمرة ومعرفة بالزّكاة ونصبها وشروطها وحنو ذلك ؟ ال ينهض بذلك إّال من مجع بني الكتاب 

الّسّنة الّصحيحة ال شّك أّن اّام الّسلفّيني مبا سبق من بعض األمثلة , هذا اتمع املبارك يف هذه البالد و 

املقّدسة فعال أكرب دليل على أّن الّسلفّيني براء براءة الّذئب من دم ابن يعقوب من تلك الّتهمة ألّن ملفروض أنّنا 

عرف الّتوحيد ونعرف الّصالة ونعرف احلّج وحنو ذلك , ومع ذلك حنن واحلمد هللا أن نكون على كلمة سواء أن ن

فقد تكّلمنا يف جمالس عديدة ليس يف الّطهارة وليس يف رفع اليدين و القبض و حنو ذلك و إّمنا تّكلمنا يف كثري 

بت عن الّسؤال من األحيان يف أصول تتعّلق بالقواعد اإلسالمّية اّليت جيهلها أولئك الّناس . لعّلي ذه الكلمة أج

  أو بقي شيء فيه ؟

  احلويين : بارك اهللا فيك .

  غريه ؟ الشيخ :

احلويين : شيخنا العمل اجلماعي , كلمة تدور يف األفق . فما هو مفهوم الّسلفّيني للعمل اجلماعي ؟ و هل هو 

  الّتحّزب ؟

 و على سّنة رسول اهللا صّلى اجلواب العمل اجلماعي كما حنن اآلن , فقد اجتمعنا على فهم كتاب اهللا الشيخ :

اهللا عليه وسّلم , جنتمع لصالة اجلماعة يف الفرائض ونفرتق يف صالة الّسنن يف بالدنا حينما ال نكون مسافرين , 

ألنّنا نعلم من سّنة نبّينا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم ما ال يعلم أولئك أّن املسافر ليس عليه الّسنن الّرواتب و 

ّن للمسافر أن يتنّفل مبثل صالة الّضحى و حنو ذلك هذه عندهم من توافه األمور و لكّين سأقول نعلم أيضا بأ



هلم , إذا دخل مجاعة املسجد يف وقت الّصالة و أرادوا أن يصّلوا الّسّنة فهل يصّلوا مجاعة ؟ أم يصّلوا فرادى 

 ذلك  أّوال , وثانيا هل هذه من توافه األمور ؟ ؟ إن كان قوهلم أو جوام يصّلوا فرادى قلنا هلم ما حّجتكم يف

أم هذه من األمور اّليت جيب أن يعرفها اإلنسان وأن ال خيالفها ؟ أنا أريد أن أقول اآلن دخلنا املسجد لصالة 

الّظهر أو صالة العصر وكّل مّنا انتحى ناحية من املسجد يصّلي الّسّنة القبلّية لوحده فإذا هم آمنوا معنا بأّن 

الّسّنة أن نفّرق مجاعة اّلذين يريدون أن يصّلوا الّسّنة أي ال مجاعة يف صالة الّسّنة القبلّية فإذن حنن جنتمع حيث 

جيمعنا الّشرع و نفّرق حيث يأمرنا الّشرع بالّتفريق فحينما نصّلي الّسنن فرادى ال جيوز لنا أن نصّليها مجاعة ملاذا 

ا كّلها يف معرفته من الكتاب و الّسّنة دلّنا على هذا الفارق الذي قد ال يهتّم ؟ ألّن الّشرع اّلذي حنن نقضي حياتن

به أولئك الّدعاة املزعومني وهو أّن الّسنن تصّلى فرادى والفرائض تصّلى مجاعة فكما يأمث من يصّلي الفريضة 

ّليها انفرادا ألّن كّال من لوحده و ال يصّليها مع مجاعة املسلمني , كذلك يأمث من يصّلي الّسنن مجاعة و ال يص

الّتجميع و الّتفريق قد جاء به رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم فإذن جتميع الّناس على شيء ال ينبغي أن 

يكون بالرّأي و إّمنا باتّباع الّشرع من ممّا يشبه جتميع الّناس غري املشروع جتميعهم على صالة الّسنن مجاعة هو 

اّليت تسّلطت اليوم على بعض اجلماعات أعين باليوم ما هو بالّزمن الّطويل ولنقل اليوم وقبل اليوم ,  احلزبّية العمياء

من الّتكّتل احلزّيب اّلذي زاد يف املسلمني تفريقا على تفريق وحنن نعلم و هم يعلمون أيضا و دائما يذّكرون الّناس 

و لكن احلزبّية العمياء هذه هي من أقوى األسباب  ا ))(( واعتصموا بحبل اهللا جميعا و ال تفّرقو بقوله تعاىل 

اّليت تفّرق املسلمني و ال جتمعهم و الواقع يؤّكد ذلك فقد عرفنا مجاعة مّنا حنن الّسلفّيني يف كثري من البالد 

ة اإلسالمّية ليس يف بعضها كانوا على كلمة سواء و كانوا مجاعة واحدة فحينما قّلدوا بعض األحزاب اإلسالميّ 

ا قّلدوهم ودعوا إىل 
ّ
األخرى اّليت مل يكونوا على هدى من كتاب اهللا و سّنة رسول اهللا صّلى اهللا عليه وآله وسّلم مل

الّتحّزب والّتكّتل احلزيب وقعت الفرقة بني اجلماعة الواحدة اّليت كانت جتمعهم حبّق اجلماعة األوىل اّليت جاء ذكرها 

سابقة أال وهو وصف الّنّيب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم للفرقة الّناجية بأّا يف احلديث اّلذي ذكرته يف حماضرة 

كانت هذه اجلماعة مجاعة   ( هي الجماعة )و يف الّرواية األخرى  ( على ما أنا عليه وأصحابي )اّليت تكون 

قسمني و رأينا ناسا يف  فعال على الكتاب والّسّنة فما كادت تدعو للتحّزب و الّتكّتل حّىت انقسمت اجلماعة إىل

األردن فضال عن غريها من البالد , انشطروا شطرين , ناس استمّروا يف العلم بالّتعّرف على الكتاب و الّسّنة و 

ناس أخذوا يعملون يف اجلمعّيات اخلرييّة و يدعون الّناس إىل الّتصّدق و تأليف الّلجان يف اإلحسان إىل الفقراء و 

من اخلري اّلذي ال ينكر , و لكّنهم تركوا الّسبيل اّلذي كانوا عليه ألّن الّناس طاقتهم  املساكني وهذا بال شكّ 

حمدودة الّناس كما قلت طاقتهم حمدودة فمن انصرف إىل طلب العلم و خاّصة أّن طريق طلب العلم يف هذا 



( خير الّناس قرني ثّم الة و الّسالم الّزمان اّلذي بعدنا فيه عن العصور األوىل املشهود هلا باخلرييّة بقوله عليه الصّ 

  . اّلذي يلونهم ثّم اّلذي يلونهم )

وذه املناسبة ال بّد يل من وقفة أو مجلة معرتضة قصرية وهي أّن الّشائع اليوم على ألسنة احملاضرين و  الشيخ :

أصال يف كتب الّسّنة مع  هذا الّلفظ ال نعرف له ( خير القرون قرني )املرشدين و الواعظني رواية احلديث بلفظ 

أّن هذا احلديث دخل يف زمرة األحاديث املتواترة لكثرا و إّمنا الّلفظ الّصحيح اّلذي جاء يف الّصحيحني و غريمها 

إىل آخر  ( خير الّناس قرني ثّم اّلذين يلونهم )ليس خري القرون قرين إّمنا هو  ( خير الّناس قرني )إّمنا هو بلفظ 

هد أّن مجاعة من الّسلفّيني كانوا هكذا يطلبون العلم وطلب العلم اليوم ليس سبيله سهال كما كان احلديث , الّشا

يف القرون األوىل ألّم كانوا يتّلقون العلم مباشرة أّما حنن اليوم فإذا أردنا أن نستنبط حكما من كتاب اهللا فال بّد 

تفّصل ما يتعّلق باآلية من أن تكون اآلية عاّمة فيمكن لنا أن نعرف هل هلذه اآلية عالقة ببعض األحاديث اّليت 

أن يكون هلا خمّصص أو مطلقة فيكون هلا مقّيد وحنو ذلك , البّد من دراسة األحاديث املتعّلقة باآلية فإذا وجدنا 

شيئا من ذلك ال بّد أن منشي خطوة أخرى و هي أن نتثّبت من صّحة هذه األحاديث ّمث أخريا إذا تثّبتنا من 

صّحتها أن نرى موقف العلماء منها هل اتّفقوا على داللتها أم اختلفوا ؟ و هكذا فنحتاج إىل ساعات بل رّمبا إىل 

أيّام كثرية لكي نعرف الّصواب ممّا اختلف فيه الّناس , فطلب العلم اليوم ليس سهال كما يظّن بعضهم لذلك 

؟ شغلوا باجلمعّيات اخلرييّة , ما الّسبب يف ذلك ؟ هذا  فطّالب العلم اّلذين كانوا معنا على اخلّط شغلوا مباذا

  سببه سياسّي حمض ألنّه يراد أّوال اكتساب القلوب ألّن األمر كما قيل قدميا 

  " أحسن إىل الّناس تستعبد قلوم      فطاملا استعبد اإلنسان إحسان "                  

اء ذلك ؟ ثواب اهللا يف اآلخرة ؟ ليت األمر كان كذلك ال , إّمنا هذه اجلمعّيات اخلرييّة تكسب اجلماهري وما ور  

املقصود اإلستكثار من األصوات حينما يأيت وقت اإلنتخابات , هذا هو طريق اّلذين يعملون يف الّتحّزب 

ريقة والّتكّتل احلزّيب ليتوّصلوا إىل احلكم بطريق الربملانات التّـي ليست من اإلسالم يف شيء إطالقا , ألّن ط

االنتخابات كما تعلمون مجيعا يرّشح املسلم نفسه كما يرّشح الكافر , ّمث ال فرق يف نظام االنتخابات بني املسلم 

الّصاحل و الطّاحل , بل ال فرق بني املسلم الّصاحل والكافر اّلذي يأخذ أصواتا أكثر فهو اّلذي ينجح ويصبح نائبا 

وتركوا  ...لم مبثل هذه األمور اّليت تكسب قلوب الّناس بتوزيع األموال يف الربملانات , شغل أفراد من طّالب الع

العلم اّلذي كانوا ماضني فيه وهذا مع األسف له وجود يف كثري من البالد حينما دخل الّتكّتل احلزّيب و فّرق ليس 

اجلماعة الواحدة بسبب املسلمني كّلهم فهم متفرّقون من قبل كما تعلمون من حديث الفرق و إّمنا الّتحّزب فّرق 

أّم تركوا االعتصام بالكتاب و الّسّنة و انشغلوا بتنظيمات فرّقت مجاعة املسلمني و صاروا شيعا خالف قوله 



 (( وال تكونوا من المشركين من اّلذي فّرقوا دينهم وكانوا شيعا كّل حزب بما لديهم فرحون ))تبارك و تعاىل 

يظّل إخواننا اّلذين عرفوا طريق الّسري على الكتاب و الّسّنة حّىت آخر رمق من و أنا أسأل اهللا تبارك وتعاىل أن 

  حيام حّىت نلقى اهللا عّز و جّل و هو راض عّنا إن شاء اهللا تعاىل , نعم .

احلويين : شيخنا يقولون إّن الّسلفّيني ال يقّدرون املذاهب األربعة حّق قدرها بدليل أّم حيّطون على اإلمام أيب 

حنيفة الّنعمان و يذكرون جرح بعض علماء احلديث فيه و ينتقدون كثريا من مسائل املذهب احلنفي مع أّن هذا 

  املذهب عليه أكثر اجلماهري من املسلمني فما موقف الّسلفّيني من األئّمة األربعة ؟

قدر العلماء فهم ال يبخسون  هذه الّتهمة تلحق بسابقاا , إّن الّسلفّيني يف كّل بالد الّدنيا يعرفون الشيخ :

الّناس أشياءهم و ال يعثون يف األرض مفسدين , كما أّم ال يرفعون العلماء فوق املنزلة اّليت وضعهم اهللا فيها , 

( ال ترفعوني فوق منزلتي الّتي أنزلني ألّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله و سّلم وهو سّيد البشر كان يقول ألصحابه 

فإذا كان هذا شأن حمّمد املصطفى صّلى اهللا عليه وآله وسّلم فالّسلفّيون يلتزمون هذا املنهج الوسط  اهللا فيها )

مع علمائهم فهم مثال ال يرفعون أبا نعيم األصفهاين مثال فيقولون عنه بسبب كونه حافظا من احملّدثني املشهورين 

يف كاإلمام البخارّي , لكّنهم يعتقدون أنّه حافظ من بكثرة الّرواية , ال يقولون بأنّه يف معرفة الّصحيح و الّضع

حّفاظ املسلمني و أنّنا حنن املتأّخرين يستفيدون من كتبه و من أسانيده اّليت ا يروي أحاديث كتبه فائدة كربى 

 الفقه ال يسعهم االستغناء عنها , فضال عن أّم ال ينظرون إىل أيب نعيم األصبهاين أنّه من األئّمة اتهدين يف

فكما نعلم مجيعا قد يكون عنده صوفّيات وقد يكون عنده من األحاديث املوضوعات الّشيء الكثري فنحن 

نعطي كّل إنسان حّقه أضرب ذا مثال من أئّمتنا حنن أهل احلديث حّىت يعلم اجلميع أنّنا ال تعّصب عندنا ألحد 

ئّمة األربعة من حيث الطّبقة وهو مشهور بفقهه رمحه اهللا و ال على أحد فاإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا هو أّول األ

فنحن بال شّك نستفيد من علمه يف فقهه و لكّننا ال نصّفه مع األئّمة الّستة , نصّفه مع األئّمة األربعة يف الفقه 

يفة رمحه اهللا مل لكّننا ال نصّفه مع األئّمة الّسّتة فيما يتعّلق باحلديث حفظا وتصحيحا وتضعيفا ألّن اإلمام أبا حن

يعرف عنه أنّه عين بالّتجوال و الّتطواف يف البالد جلمع الّسّنة و األحاديث من خمتلف الّرواة كما وقع ذلك لكثري 

من أئّمة احلديث و خباّصة منهم األئّمة الّسّتة البخاري و بقّيتهم لكّننا كما قلت آنفا نصّفه مع األئّمة األربعة يف 

 نرفعه فوق منزلته اّليت أنزله اهللا فيها فال نقول هو كأمحد إمام الّسّنة يف كثرة الّرواية للحديث و الفقه لكّننا أيضا ال

معرفته بالّرجال توثيقا و جترحيا , بل و ال نلحقه باإلمام الّشافعي رمحه اهللا اّلذي صّح عنه أنّه كان يقول لتلميذه 

  . أعلمين به سواء كان كوفّيا "" إذا جاءك احلديث صحيحا فاإلمام أمحد رمحه اهللا 


